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ABSTRACT 

MANAGEMENT IN THE CASE OF HEMIPARESE SINISTRA e/c STROKE 

NON HAEMORAGE HOSPITAL SALATIGA 

(YUNIARSA KURNIASARI, 2014, 37 pages) 
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Background : stroke is fungtional disorders of brain acute focal or global with 

symptoms and sign according part ofthe brain affected, without notice, and which 

had healde completely, healed with disability, or death, caused of interruption 

blood flow to the brain because haemorrage or non haemorrage. 

Goal : to know management of physiotherpy in reducing spa :stic and increase 

muscle strenght in case Hemiparese Sinistra e/c Stroke Non Haemorrage and used 

modalities Infra Red (IR) and Exercise. 

Method : cases of study with modlities granting exercise does 6 times. 

Result : after therpy at 6 times obtained assesment result is for muscle strenght 

upper extremity T1 : 3 be T6 : 3, lower extermity T1 : 3 be T6 : 3, and for upper 

extremity spastic T1 : 3 be T6 : 3, lower extremity spastic T1 : 2 be T6 : 2. 

Conclution : Infra Red (IR) has not been able to reduce spastic in upper and 

lower extremity , and exercise also has not been able to increase muscle strenght 

left in Hemiparese Sinistra e/c Stroke Non Haemorrage condition. 

Keyword : Hemiparese e/c Stroke Non Haemorage, Infrared (IR), Terapi Latihan 

(TL). 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Stroke adalah suatu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan 

peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan 

otak sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau 

kematian (Batticaca, 2008). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh pemberian Infra Red terhadap penurunan 

spastisitas pasien? 

2. Apakah ada pengaruh pemberian Terapi Latihan terhadap penurunan 

spastisitas dan penigkatan kekuatan otot pasien? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum  

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan 

memahami penatalaksanaan fisioterapi pada pasien Hemiparese Sinistra. 

2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mengetahui pengaruh pemberian Infra Red terhadap 

pasien Hemiparese Sinistra di RSUD Salatiga. 



b) Untuk mengetahui pengaruh pemberian Terapi Latihan 

terhadap penurunan spastisitas pada pasien Hemiparese 

Sinistra di RSUD Salatiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Diskripsi Kasus 

1. Definisi 

Stroke Non-Hemoragik (Stroke Iskemik, Infark Otak, Penyumbatan) 

Iskemia jaringan otak timbul akibat sumbatan pada pembuluh darah serviko-

kranial atau hipoperfusi jaringan otak oleh berbagai faktor seperti 

arterotrombosis, emboli, atau ketidakstabilan hemodinamik (Israr, 2008). 

2. Anatomi dan Fisiologi 

Susunan saraf otonom adalah bagian susunan saraf yang mengurus 

persarafan struktur-struktur involunter, seperti jantung, otot polos, dan 

kelenjar-kelenjar di dalam tubuh (Snell,  2007),  Neuron motorik terdiri atas 

neuron motor atas (upper motor neuron, UMN) dan neuron motor bawah 

(lower upper neuron, LMN) (Ross, 2011). 

a. Kortek Serebri 

Menurut (Chusid dalam Florentinus Handoko Putro, 2007) melalui 

stimulus baik dengan memakai arus listrik maupun dengan 

berbagai bahan kimia sudah menghasilkan penetapan lokalisasi 

fungsional daerah penting di kortek serebri (lihat gambar 2.1) : 

1) Lobus Frontalis daerah motorik utama di area 4, sirkuit 

traktus ektrapiramidalis di area 6, penggerak mata dan 

perubahan pupil di area 8, dan daerah asosiasi frontalis di 

area 9, 10, 11, dan 12. 



2) Lobus Parietalis daerah sensoris postcentralis utama di area 

3, 1, dan 2; daerah asosiasi di area 5 dan 7. 

3) Lobus Temporalis daerah auditorius primer di area 41; 

kortek auditorius sekunder / asosiasif di area 42, daerah 

asosiasi di daerah 38, 40, 20, 21, dan 22. 

b. Traktus Piramidalis 

Sel-sel yang berada di lapisan V dari korteks presentalis (area 4) 

serta akson mereka menyusun sistema piramidalis. Korteks presentalis 

merupakan  korteks motorik utama. Neuron-neuron disitu menpunyai 

hubungan dengan pola gerakan otot tertentu. Hal ini dinamakan 

penataan somatopik. Di tingkat medula oblongata serabut-serabut 

piramidalis terkumpul kembali secara padat di dalam piramis medula 

oblongata. Sepanjang batang otak (mesensefalon, pons, dan medula 

oblongta) serabut-serabut piramdalis meninggalkan tempat induk 

mereka untuk menyilang garis tengah batang otak dan berakhir di 

neuron-neuron penggubung yang berada di sekitar inti-inti motorik 

saraf otak sisi kolateral (N. III, VI, V, VII, X, XI, dan XII). Pada 

peralihan antara medula oblongata dan medula spinalis, kira-kira 85% 

dari serabut-serabut kortikospinalis membelok ke arah dorsalateral 

dan menyilang garis tengah untuk kemudian menduduki tempat di 

funikulus lateralis spinalis sisi kontralateral (Sidharta, 2009). 

 



c. Traktus Ekstrapiramialis 

Berbeda dengan uraian sederhana tentang traktus piramidalis, 

impuls motorik piramidalis tidak mengalami perubahan dalam 

perjalanannya ke motoneuron. Sebaliknya, sebelum impuls 

ektrapiramidalis disampaikan ke motoneuronn ia mengalami berbagai 

pengelolahan dan perubahan dari inti-inti yang dalam keseluruhan 

dinamankan traktus ekstrapiramidalis. Inti-inti yang ikut menyusun 

traktus ektrapiramidalis adalah (1) kotrteks motorik tambahan (area 

4s), area 6 dan area 8, (2) ganglia basalis, yang mencakup nukleus 

kaudatus, putamen, globus palidus, serta substansia nigra, korpus 

subtalamikum dan nukleus ventrolateralis talami, (3) nukleus ruber 

dan formasio retukularis batang otak dan (4) serebelum. 

3. Vaskularisasi Otak 

Menurut Snell (2007), otak diperdarahi oleh dua arteria carotis interna dan 

dua arteria vetebralis. Keempat arteria terletak di dalam ruang 

subarakhoid, dan cabang-cabangnya beranasmosis pada permukaan 

inferior otak untuk membentuk circulus willisi. 

Stroke non hemoragik berdasarkan etiologinya (1) disebabkan oleh karena 

kekurangan suplai oksigen yang menuju otak, (2) pecahnya pembuluh darah 

di otak karena kerapuhan pembuluh darah otak, (3) adanya sumbatan bekuan 

darah di otak (Batticaca, 2008). 

 



4. Etiologi 

Stroke non hemoragik berdasarkan etiologinya (1) disebabkan oleh karena 

kekurangan suplai oksigen yang menuju otak, (2) pecahnya pembuluh darah 

di otak karena kerapuhan pembuluh darah otak, (3) adanya sumbatan bekuan 

darah di otak (Batticaca, 2008). 

 

5. Patologi  

Stroke iskemik adalah stroke yang timbul akibat trombosis atau 

embolilisasi yang terjadi dan mengenai pembuluh darah otak yang 

menyebabkan obstruksi aliran darah otak yang mengenai satu atau lebih 

pembuluh darah (Gofir, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

RENCANA PELAKSANAAN STUDI KASUS 

 

A. Diagnosa Fisioterapi 

 

1. Impairment 

a. Adanya kekakuan pada tungkai bagian kiri. 

b. Adanya keterbatasan dalam melakukan gerakan fleksi-ekstensi wrist, 

elbow, shoulder, hip, knee bagian kiri. 

c. Adanya penurunan group otot bagian kiri 

2. Fungtional Limitation 

a. Pasien mengalami keterbatasan untuk berjalan. 

b. Pasien mengalami kesulitan untuk memakai baju, memakai sandal, 

mengancingkan baju 

3. Disability 

a. Pasien mengalami hambatan saat beraktivitas ketika menggunakan 

AGA dan AGB bagian kiri yaitu : belum bisa mengikuti kerja bakti di 

desa. 

B. Penatalaksanaan Fisioterapi 

a. Infra Red 

Possikan pasien diatas bed. Posisikan pasien senyaman mungkin. 

Bebaskan area yang akan diterapi dari pakaian yang menghalangi. Atur 

jarak IR 30-45 cm dari area permukaan kulit. Arahkan IR pada leher, 

tangan, tungkai selama 10-15 menit. Rapikan alat. 



b. Terapi Latihan 

a. Gerak AGA dan AGB secara Aktif 

Arahkan  pasien untuk menggerakkan tangan ke atas dan dan 

menekuk tangan. Lalu gerakkan tungkai untuk mengangkat dan 

menekuk tungkai. Ulangi gerakan 3x pengulangan. 

b. Latihan Gerakan Pasif Fleksi Bahu . 

Posisikan pasien senyaman  mungkin. Lalu pegangan fisioterapis pada 

tangan dan lengan bawah  pasien. Posisi awal pada tangan adalah mid 

position. Kemudian arahkan pasien untuk rileks. Gerakkan bahu ke 

arah Fleksi. Lakukan  pengulangan sebanyak 8 kali. 

c. Latihan Gerakan pasif Fleksi-Ekstensi Wrist 

Posisikan pasien senyaman  mungkin. Lalu pegangan fisioterapis 

pada pergelengan tangan  dan sendi siku  pasien. Kemudian arahkan 

pasien untuk rileks. Gerakkan pergelangan tangan ke arah Fleksi dan 

Ekstensi . Lakukan  pengulangan sebanyak 8 kali. 

d. Latihan Gerakan pasif Fleksi-Ekstensi Hip dan   Knee 

Posisikan pasien senyaman  mungkin. Lalu pegangan fisioterapis 

pada tumit serta sisi bawah dan tepi luar lutut pasien. Kemudian 

arahkan pasien untuk rileks. Gerakkan hip  ke arah Fleksi dan 

Ekstensi hingga menbentuk Fleksi knee. Lakukan  pengulangan 

sebanyak 8 kali. 

 

 



e. PNF 

Repeated Contaction 

Arahkan pasien untuk menggerakkan tangan ke arah diagonal. Lalu 

ketika bergerak berikan sedikit tahanan. Lakkan gerakan ini 4 kali. 

Hold Rilex 

Arahkan pasien untuk meluruskan tangan namun diberi tahanan 

oleh fisioterapis, beri aba-aba untuk menahan lalu rileks kan 

gerakan ke arah Fleksi. Ulangi 8 kali gerakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

    PEMBAHASAN 

 

1. Kekuatan Otot 

Setelah dilakukan 6 kali terapi didapatkan belum ada peningkatan kekuatn otot. 

Dari terapi pertama hingga terapi terakhir didapati nilai kekuatan otot 3. Hasil 

evaluasi menggunakan Muscle Manual Testing. 

2. Kekauan otot 

Pada kasus ini spastisitas di ukur dengan skala asworth dengan hasil yang 

diperoleh tidak didapatkan adanya peningkatan maupun penurunan 

spastisitas yaitu tetap dari T0 hingga T6. 

3. Lingkup Gerak Sendi 

Setelah dilakukan 6 kali terapi didapatkan belum ada peningkatan lingkup Gerak 

Sendi. Hasil evaluasi menggunakan Goneometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pasien 

dengan nama Tn. Kusen berusia 58tahun tahun, kondisi Hemiparese Sinistra 

setelah dilakukan terapi dengan modalitas Infra Red, dan terapi latihan metode 

PNF dengan teknik Repeated Contaction dan Hold Rilex sebanyak 6 kali 

didapatkan hasil berupa : 

1. Belum Ada Peningkatan Kekuatan Otot. 

2. Belum Ada Penurunan Spastisitas. 

3. Belum Ada  Peningkatan Lingkup Gerak Sendi. 

 

B. Saran 

 

Saran bagi pasien, agar melakukan home programe yang diberikan oleh 

fisioterapis untuk dilakukan di rumah seperti dianjurkan untuk melakukan 

berjemur pada pagi hari, agar AGA dan AGB bagian sinistra terasa lemas. Pasien 

dianjurkan selama beberapa menit untuk menggunakan AGA dan AGB bagian 

sinistra untuk beraktivitas. Dengan begitu dapat menjaga serta memelihara fungsi 

lingkup gerak sendi pasien tersebut. 

 Saran bagi fisioterapi ketika menangani kasus stroke agar terapi yang 

akan diberikan harus menyesuaikan dengan kondisi pasien. Dan diharapkan 



fisioterapis dapat mengikuti perkembangan ilmu dan berbagai pendekatan dalam 

menangani pasien. 

Saran bagi keluarga pasien, agar selalu memberikan dukungan dalam 

latihan pasien, sehingga dalam proses penyembuhan, pasien merasa semangat 

untuk melakukan latihan dirumah. 

Saran bagi masyarakat, apabila menjumpai kasus seperti ini pada anggota 

keluarga atau lingkungan sekitar hendaknya lekas bertindak untuk merujuk ke 

rumah sakit terdekat. Sehingga dengan begitu kasus tersebut bisa tertangani 

sebelum menjadi parah. 
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